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Recensământul populaţiei la Şag

Editorial

Unul câte unul, şăgenii sunt
număraţi de recenzori
La
închiderea
ediţiei,
recensământul populaţiei era
încă în plină
desfăşurare.
Pentru că mai sunt câteva zile
până la finalizarea acestuia,
Primăria face apel la cei care
nu au fost încă recenzaţi să
pună la dispoziţia recenzorilor
datele solicitate.
Cei care nu s-au aflat în localitate în această perioadă au
timp până la 31 octombrie să

vină la biroul de recensământ
din Primărie pentru a fi luaţi în
evidenţă. Institutul Naţional de
Statistică precizează ca furnizarea CNP-ul este obligatorie,
conform legii. Singurele date
opţionale sunt cele legate de
etnie, religie, limbă maternă, şi
dizabilităţi. Confidenţialitatea
datelor este asigurată prin lege.
Amenzile pentru declaraţiile
incomplete sunt între 1.500 4.500 lei.

Primăria are un nou sit web

Începând cu luna octombrie,
Primăria Şag are un nou site de
internet, cu o adresă dedicată.
„Până acum funcţionam pe
platforma e-primării. Acolo ne
era mai dificil să actualizăm
site-ul. Sper ca în noua casă
să putem ne putem ocupa
mai mult de comunicarea cu
cetăţenii”, a declarat secretarul Petru Niergeş.
Noul site, accesibil de la adresa www.primariasag.ro mai
are secţiuni în lucru, dar va fi
mai detaliat şi mai bine structurat.

De asemenea, aici poate fi
accesată întreaga arhivă a
Jurnalului de Şag, astfel încât
şi cei care sunt departe de
casă să poată fi la curent cu
cele întâmplate în comună.

Stimaţi cetăţeni,
Doresc să fac
câteva precizări
legate de
recensământul
populaţiei, încă
în desfăşurare,
care a stârnit animozităţi şi
a îngreunat inutil activitatea
recenzorilor. Poate că în alte
părţi există mai puţin interes,
dar pentru comuna Şag, o
localitate periurbană, este
un proces foarte important.
Gândiţi-vă că de la ultimul
recensământ, desfăşurat în
2002, şi până acum, comuna
Şag şi-a mărit în mod considerabil suprafaţa, au fost
construite multe case, avem
locuitori care nu domiciliază
aici, există numeroase necunoscute legate de modul în
care comuna se va dezvolta.
În 2002, aveam oficial 2.754
locuitori. Noi credem că suntem peste 3.000, dar oficial
nu putem pretinde acest
lucru. Pe măsură ce comuna
creşte, vocea noastră poate
fi mai importantă în relaţiile
cu autorităţile statului.
Finanţările se fac şi în funcţie
de numărul de locuitori şi de
mărimea comunei. De aceea
eu consider că recensământul
este binevenit pentru comuna
Şag.

Venus Oprea, primar
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Canotorii Şagului au luat aur pe Mureş
Regata
de
pe
Mureş,
desfăşurată în zilele de 23-24
septembrie, la Arad, pe râul
Mureş a adus pentru echipa de
canotori de la clubul sportiv
“Timişul Şag” o binemeritată
încununare
a
eforturilor
depuse! Astfel, canotorii din
comuna noastră s-au întors de
la această dificilă competiţie cu
3 medalii de aur, o medalie de
argint şi 2 medalii de bronz.
La regata de kaiak canoe
au participat 12 cluburi din
toată ţara. În prima zi la proba
pe distanţa de 500 m canoista Zăbală Ramona a câştigat
medalia de aur, iar pe aceeaşi
distanţă la băieţi Csontos Dorin a luat bronzul.
A doua zi la proba de viteză

pe distanţa de 200 m Ramona
a reuşit din nou să câştige aurul iar Dorin s-a mobilizat mai
mult şi a luat de această dată
medalia de argint, fiind depăşit
cu numai jumătate de barcă de
concurentul de la Orşova, care
a câştigat anul acesta şi titlul
de campion naţional.
Locul I la categoria masters
proba de canoe simplu 200m

Simulări pentru
situaţii de urgenţă

A devenit o practică foarte
importantă ca la Şag, în fiecare toamnă, să se desfăşoare
simulări legate de situaţii de
urgenţă.
Sub
supravegherea
ISU
Banat, care a venit în
inspecţie la Şag pentru controale tematice, au fost făcute
aplicaţii
practice
privind
situaţii de urgenţă. A fost
simulat un cutremur, urmat
de incendiu la şcoală şi la
staţia de gaze naturale. Cu
această ocazie s-a verificat şi
sirena din dotare. La finalul
exerciţiului, ISU Banat a apre-

ciat în mod oficial că exerciţiul
s-a desfăşurat foarte bine şi
comuna este pregătită.
„Serviciul de voluntari pentru situaţii de urgenţă cât şi
personalul care face parte din
comitetul local pentru situaţii
de urgenţă cunosc procedurile şi cadrul legal de intervenţie
în caz de urgenţă. Mă bucur că, prin cooptarea şcolii,
reuşim să le transmitem copiilor importanţa prevenirii şi
să îi învăţăm cum să se comporte în asemenea cazuri”, a
declarat primarul.

a fost câştigată de Pavel Alexandru Dan de la CS Timişul
Şag, iar locul 3 la kaiak simplu
500 m seniori a fost ocupat de
Şerban George, legitimat tot la
clubul din Şag.
Următoarea competiţie “Cupa
României” are loc în luna
Octombrie pe lacul Bascov
Budeasa din Piteşti. Le urăm
mult succes!

TAXE ŞI IMPOZITE

În decursul lunii octombrie,
primăria a început să trimită
somaţiile de plată către persoanele fizice şi juridice de pe
raza comunei care nu şi-au
achitat taxele şi impozitele la
timp. Primăria reiterează apelul către cetăţeni de a veni săşi plătească obligaţiile faţă de
bugetul local, precum şi determinarea de a îndeplini toate
procedurile legale pentru recuperarea acestor datorii.

CURĂŢENIE

Resturile vegetale care apar
odată cu venirea toamnei, dau
de cap autorităţilor! Asta pentru că unii cetăţeni le aruncă
la gunoiul destinat deşeurilor
menajere. Primăria face apel
ca resturile vegetale să nu fie
aruncate la gunoi pentru că
RETIM-ul nu le va colecta.
Cetăţenii sunt sfătuiţi să le
folosească în gospodărie, la
producerea de compost.
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Doru Doran, un primar al tranziţiei

Jurnalul de ŞAG continuă
seria de interviuri cu foştii primari ai comunei.
Doru Doran a fost viceprimar
al Şagului între 1980-1989
şi primar în mandatul 19962000. Astăzi îşi trăieşte liniştit
pensia, însă amintirile despre
trecut nu-l părăsesc niciodată
şi ar avea multe de
povestit celor tineri
care nu au prins
acele vremuri.

Doru Doran îşi aminteşte şi
de planurile pe care regimul comunist le avea pentru comună.
“Şagul trebuia să fie comasat
şi să rămână doar partea de la
şosea până la biserică. Restul
trebuia desfiinţat. Vroiau să
facă blocuri şi o aglomeraţie de
case”, spune el.

Dar în 1989 s-a schimbat
totul. După mandatul scurt
al lui Stănescu, a urmat între
1992-1996 primarul Sârbovan.
“El a tras greul, cu împărţirea
pământului. După el am preluat şi continuat eu”. Ales
în 1996, Doru Doran a avut
un mandat dominat de lipsa
banilor. În acei ani, economia
scădea de la an la an,
inflaţia făcea ravagii.

“Nu existau bani
pentru nimic. Mai
Experienţa
în
mult, pe plan local
administraţie a lui
nu reuşeam să ne
Doru Doran a început
înţelegem politic penîn 1980. “Când am
tru a avea o direcţie
fost viceprimar erau
unitară
de
dezvremuri foarte grele.
voltare”, povesteşte
Erau spre exemplu o
cu amărăciune dommulţime de legi care
nul Doran. Totuşi,
trebuiau puse în apli- Doru Doran a fost primar şi viceprimar
el se mândreşte cu
care, poate chiar mai
al Şagului timp de 14 ani
câteva realizări pe
multe decât acum,
care numai el ştie
dar mai cu rost. Era
cum a reuşit să le ducă în spiDE LA ORAVIŢA LA ŞAG
legea 20 prin care cetăţenii tre“Sunt bănăţean, născut la nare. “Pentru a primi cotă de
buiau să contribuie cu bani şi
Oraviţa şi m-am mutat în Şag gaz, timp de doi ani a trebuit
muncă. Pe atunci nu primeam
în 1970, pentru a practica pro- să merg la Bucureşti ca să ne
fonduri de la Bucureşti sau de
fesia de veterinar. Când m-am aprobe să ne racordăm la reţea.
la Timişoara. Contribuţia era
mutat aici erau nemţi şi era Am continuat cu lucrările imde la 50 de lei la până la 150
o localitate ordonată. Unde portante începute de Sârbode lei, însă se adunau puţin
stau acum am avut vecini van: staţia de epurare, canalipeste 100 mii lei, bani foarte
nemţi. Sâmbăta, Şagul era un zarea şi drumurile”.
puţini, dacă ne gândim că o
nor de praf! Obligatoriu, toată
Dacie costa atunci 70 mii lei”
lumea ieşea la stradă, mătura Doru Doran este mulţumit de
îşi aminteşte domnul Doran.
strada, tăia iarba, văruia po- stadiul actual al comunei, dar
mii, punea flori. N-aveai ce şi-ar dori să fie mai multă or“Aveam noroc că exista
face, trebuia să participi! dine. “În prezent comuna e de
contribuţia în muncă. Fiecare
Acum nu mai este ordinea nerecunoscut, sunt construcţii
cetăţean trebuia să presteze
care a fost” povesteşte Doru noi, Şagul s-a extins foarte
6 zile de muncă. Lucrările
Doran. “Pe măsură ce nemţii mult. Pe viitor cred că ne unim
le făceam cu oamenii, nu cu
plecau, veneau alţii să le ia cu Timişoara. Perspective de vibani. Spre exemplu, aveam
locul. Predomină cei veniţi itor sunt, dar cred că sunt prea
interdicţie să folosim metal
din Bistriţa-Năsăud şi Bi- puţine locuri de muncă. Îmi
la garduri. Ne spuneau că
hor. Sunt familii întregi şi am pare rău că sunt şi timişoreni
putem să le facem din sârmă
spus că numai popa lipseşte care au casă în Şag şi le cresc
şi beţe de floarea soarelui. În
şi îi tot satul aici!”, glumeşte buruienile de un metru în
loc să înaintăm în gradul de
el. “Moldoveni mai mulţi sunt
faţa casei şi tot nu le curăţă.
civilizaţie…ce să mai zicem
în Parţa şi dintre olteni sunt
Asta ar trebui să se facă, să fie
de asfaltări! Noroc că aveam
doar câţiva. Cu toţii sunt oamai multă ordine”, îşi încheie
Timişul şi scoteam piatră cât
meni de treabă.”
povestea fostul primar.
să mai punem la intersecţii”.
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Ştiri agricole
Seceta
îngreunează
înfiinţarea culturilor
de toamnă
Seceta din ultima perioadă a
împiedicat însămânţarea în
condiţii optime a culturilor de
toamnă. La jumătatea lunii octombrie, a fost semănată doar
30% din suprafaţa de rapiţă.
Efectul secetei se va resimţi
mai acum în primăvară.
Cea mai mare producţie
de cartofi din ultimii 20
de ani
Cultivatorii de cartof au obţinut
în 2011 cea mai mare recoltă
din ultimii 20 de ani. Cantitativ , aceasta depăşeşte cu 35%
media anilor precedenţi.
Producţia de porumb
se ridică la 11 milioane
tone
SPERANŢE PENTRU
CENTURA de SUD
Veşti bune pentru zona de
sud a Timişoarei! Centura
de sud a intrat în planurile
de dezvoltare a infrastructurii şi urmează să fie finanţată
în următorul ciclu bugetar. Vestea vine după ce, de
la finalizarea segmentului de
nord, partea sudică a rămas
fără nicio perspectivă clară.
Aflaţi la Timişoara la deschiderea lucrărilor la tron-

În anul 2010 România s-a situate pe primul loc din UE după
suprafaţa cultivată cu porumb
şi pe locul doi, la la producţie,
după Franţa. Anul acesta se
estimează o producţie totală de
10,87 milioane tone porumb
boabe, raportat la 2,6 milioane
ha cultivate.

Randamentul estimat este de
4,1 tone la hectar. Preţul porumbului a crescut în primul
rând datorită faptului că cer-

erea a venit şi din alte domenii
de utilizare, precum producţia
de bioetanol. După 40 de ani,
preţul porumbului este mai
mare decât preţul grâului.
Exporturi valoroase
Dacă anul trecut România a
încasat 142,3 milioane de euro
în urma exporturilor de cereale
, anul acesta, numai în primele
6 luni, suma încasată este cu
60% mai mare faţă de aceeaşi
perioadă din anul 2010. Valoarea totală a sumei obţinute
din exporturi se ridică la
224,41 milioane de euro, asta
chiar şi în condiţiile în care
cantitatea de cereale exportată
în ţările comunitate şi extracomunitare a fost mai mică decât
anul trecut.
cepând cu 2014. „Centura va
fi finanţată în următorul ciclu
bugetar. În 2014, intră partea
rămasă în execuţie”, a spus
ministrul
Transporturilor,
Anca Boagiu.

sonul de autostradă care leagă
Timişoara de Lugoj, premierul
Emil Boc şi ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, au
dat asigurări că şoseaua de
centură care va trece prin
sudul Timişoarei, va beneficia
de finanţare, însă numai în-

Tronsonul are o lungime
de 20,3 km şi uneşte drumul
naţional Timişoara-Lugoj, de
Timişoara-Stamora Moraviţa.
Va trece şi pe teritoriul comunei
Şag, urmând să construiască
un sens giratoriu la intersecţia
de lângă fosta groapă de gunoi.

Ajutoare de încălzire
Primăria a început să
primească dosarele pentru
ajutoarele de încălzire. Începând cu acest an, legea este
mult mai restrictivă şi impune numeroase condiţii care
urmăresc să reducă fraudele
şi să direcţioneze banii doar
către cei cu adevărat nevoiaşi.
Cei îndreptăţiţi să primească
aceşti bani sunt rugaţi să se
prezinte la Primărie cât mai

repede şi să completeze formularele de cerere şi declaraţia pe
propria răspundere. Termenul
de depunere este 31 octombrie. Primăria va analiza fiecare
caz în parte după standardele
impuse de OUG nr.71/2011.
Până la sfârşitul lunii noiembrie, aplicanţii vor fi înştiinţaţi
dacă beneficiază sau nu de
ajutor.

CĂSĂTORII
nu au fost

DECESE
Ţăpuş Alexandra
Urbanec Susana Ana
Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

